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Van de Redactie. 
  
Wegens een ongevalletje is de Reiger enigs-
zins vleugellam geraakt en vervolgens dus 
niet in staat geweest om afgelopen zaterdag 
hier en daar een blik op de velden te werpen. 
Gelukkig is er toch nog een aantal inzendin-
gen. Geweldig! 
 
Deze keer: 

 Diverse oproepen; 

 Verslagen; 

 De stand: Heren 1 en Dames 1; 

 Glenn Helder bij de E 11; 
 
Meer kan de redactie er echt niet van bakken. 
 
 

De redactie 
  
P.s.: Blijft u wel uw bijdrage inzenden? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afgelastingenlijn: 5725153: KNVB West 1; 

   Kijk vooral ook op de site!  

Voor Dames 1:  zie categorie “landelijk” 

   http://www.reigerboys.nl 

 

 

Cluborgaan “De Reiger”: Henk Hoogeveen   
Telefoon:            5740817 
E-mailadres            redactie@reigerboys.nl 
Inleveren kopij:          Zondag voor 15.00 

redactie@reigerboys.nl 

Bestuur               Telefoon 

Voorzitter        Koen van der Horn             06-53716556 

Vice voorzitter    Ben Rietveld                06-29535327 

Secretaris        Henk Hoogeveen                06-53271314 

                                                  Oliemolen 14 

    1703 PM Heerhugowaard 

                       E-mail: dhr.h.hoogeveen@gmail.com 

Penningmeester                      Andre Elsinga               072-5716596 
Best. Lid Voetbalzaken Heren  Jack Koopmans  06-54341701 

Best. Lid Voetbalzaken Dames  Robert van Stigt Thans      06-14674709 

Best. Lid VoetbalzakenJeugd    Ben Rietveld               06-29535327 

Best. Lid Commerciële zaken    Arjan de Back  06-53924984 

Best. Lid Algemene Zaken  Ronald Brouwer  06-27222506 

Voetbalzaken Algemeen 
Techn. Coördinator jeugd  Jacinto Pichotte  06-13285187 

Coördinator Keepertrainers Jeugd Erhard Douwes.  072-5715799 

Wedstrijdsecretaris junioren/senioren    Pedro Blom                072-5710651 

Wedstrijdsecretaris pupillen  Erwin de Krijger                06-24536958 

Scheidsrechterzaken              Ron Veerman                06-48383917 

Jeugdscheidsrechters   Fam v.d. Grijspaarde 06-13357898 

Consul                     Aad Buur   072-5711246       

EHBO op zaterdag   Jeroen Petiet  06-57599239 

Senioren: 
Voorzitter dames   Vacant 

Coordinator zondagvoetbal   Vacant 

Coordinator senioren recreatief Peter Coesel  072-5714125 

Bestuur Jeugd 
Voorzitter Jeugd jongens           Wilko Bakker                06-12963520 

Voorzitter Jeugd meisjes               Suzanne Zwolsman            06-10720912 

Coördinator Junioren      Anthony Pranger               06-12713523 

Coördinator Pupillen               Petra de Wilde                    06-47155584 

Coordinator meisjes    Suzanne Zwolsman   06-10720912 

Notulist      

      

Jeudcoördinatoren   

A /B junioren                Paul Kloeg  06-54285381 

C junioren                 Enrico Bruijn  06-20484673 

D pupillen                Patrick Schouwink  06-13940373 

E pupillen                Vacature 

F pupillen                Martin Prins                06-36336859 

Kaboutervoetbal   Mariska Breuker  06-41876707 

Overige commissies 
Vrijwilligerscoordinator  Jack Wezepoel  072-5743565 

Materialen (ballen, kleding, etc.) Marcel Kokkelkoren 06-15368845 

Schoonmaak en kantine Coördinatie Paula Bourgonje                072-5711246 

Verenigingsadministrateur        Hans Spaander                072-5713507 

Ledenadministratie                Els Wezepoel                      072-5743565 

                 Poldermolen 2 

                 1703 PZ Heerhugowaard 

Contributie-administratie  Klaas Pluister                072-5715844 

Pers en PR                Koen van der Horn              06-53716556 

Sponsorcommissie                sponsoring@reigerboys.nl 

Complexbeheerder               Jan Peekel                072-5719853 

Kantine-exploitatie                Paula Bourgonje                072-5711246 

Personeelsbezetting Kantine     Arjan de Back                06-53924984 

Gevonden Voorwerpen             Yvonne de Krijger                072-5742526 

                 Van Veenweg 80 

                 1701 HH Heerhugowaard 

Toernooicommissie                Annemarie Kroeze              072-5743401 

Fred Blok penalty bokaal  Marco van Langen 

Pupil van de week   Hilde Ruiter  06-45059343 

Activiteiten    Henk Hoogeveen  06-53271314 

Stichting “Vrienden van Reiger Boys” 
Voorzitter                Hans van der Veldt 

                 Ter Braaklaan 26 

                 1703 SJ Heerhugowaard 

    devrienden@reigerboys.nl 

Rekeningnummers 

Rabobankrekening                 Penningmeester               32.69.07.696 

Postbankrekening                 Penningmeester            21.08.277 

Postbankrekening                 Contributie       41.33.246 

Rabobankrekening                “Vrienden van RB”               32.69.79.042 

Rabobankrekening                 Sponsoring                32.68.60.053 

Overige telefoonnummers   

Kantine                    072-5715955 

Wedstrijdsecretariaat/ontvangstruimte    072-5725153 
  

Bezoekadres v.v. Reiger Boys    Lotte Beesedijk 1, 

                   1705 NA Heerhugowaard  

Postadres v.v. Reiger Boys         Oliemolen 14 

    1703 PM Heerhugowaard 

  

  

Website:   

webredactie@reigerboys.nl       

Wedstrijduitslagen 
 
Aad Buur  072– 5711246 
E-mail: aadbuur@hotmail.com 

Wedstrijdverslagen gaarne mailen 
naar: 

 
wedstrijdverslag@reigerboys.nl 

http://www.reigerboys.nl/
mailto:redactie@reigerboys.nl
mailto:dhr.h.hoogeveen@gmail.com
mailto:sponsoring@reigerboys.nl
mailto:devrienden@reigerboys.nl
mailto:aadbuur@hotmail.com
mailto:wedstrijdverslag@reigerboys.nl
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De Vacatures. 
 

 Voor verdere 
omschrijving 
van de vacatu-
res, klik op de 
poster op de 
site. 

  

 Heb je zelf sug-
gesties om iets 
voor de vereni-
ging te doen in 
het kader van 
Maatschappelij-
ke Stages, laat 
het ons weten. 

 

 Heb je vragen, 
stel die ge-
woon. 

 

 Je kan ook een 
vacature vervul-
len  als vrijwilli-
ger. 

 

 Ouders kunnen 
zich dus ook 
aanmelden. 

 

 Aanmelden bij 
Jack Wezepoel, 

 tel.: 072–
 5743565 
 

HH 
 
 

 
Ook “Vriend van Reiger Boys” worden? 

 
 Mail 

Hans van der Veldt 
 

devrienden@reigerboys.nl 
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D.Z.S. 1  -  Reiger Boys 1 
 
Ja mensen, ik zit al, sinds ik vandaag uit bed ben gestapt, te denken dat ik een verslag moet maken van 
deze wedstrijd. Maar, het is nu 14.00 uur en ik ben er nog niet uit wat ik er over moet schrijven. Ik ga het 
toch proberen… 
In de voorbereiding heeft de trainer gezegd dat we weer het plezier moeten hebben in het veld. Dus, je ac-
ties maken mag, mits zinvol. Wel in hetzelfde systeem spelen. Dit was, kort gezegd, de boodschap. 
Volgens mij hebben de jongens dit ook gedaan. Er was plezier en er werd in hetzelfde systeem gespeeld. 
En we kregen kansen om te scoren. Maar, daar ligt ons probleem. We spelen heel behoorlijk voetbal, krij-
gen dus ook kansen, maar die bal wil er gewoon niet in. 
Voor de rust bijna niets weggeven, en zelf een paar kansen, maar er werd niet gescoord. 
D.Z.S. probeerde met harde charges onze jongens uit het spel te krijgen, maar dat lukte niet. Klasse jon-
gens, want de tackles waren soms zeer hard en jullie hielden je keurig in. 
Er werd dus niet gescoord de eerste helft. 
Na de thee hetzelfde beeld. Een hard werkend Reiger Boys en een D.Z.S. dat voortdurend de lange bal 
hanteerde. Het leek op een 0 - 0 uit te komen, maar!!!! 
Ik zeg het eigenlijk nooit, maar ik kan het vandaag niet laten, maar de scheids had een dikke vinger in de 
pap als het gaat om de uitslag.  
Een overtreding bijna aan de zijlijn door iemand van ons zag hij niet en vervolgens gebeurde er volgens mij 
helemaal niets en floot hij voor een overtreding randje 16. Die vrije trap werd overigens zeer fraai in het 
kruis geschoten, niets op af te dingen, maar!!!!! Ik voelde ons lichtelijk genaaid, en zeker niet lekker. 
Daarna alles op de aanval en we kregen ook nog een paar mogelijkheden. Een paar vrije trappen binnen 
20 meter van de goal. Vlak voor tijd nog een mogelijkheid, maar het mocht gewoon niet. 
Jongens. Als grensrechter zie ik natuurlijk niet alles, maar volgens mij hebben jullie een puike wedstrijd ge-
speeld. Dus, put daar voldoening uit, ook al is dit schrale troost. Maar als we in ons zelf blijven geloven, 
komen de (doel)punten vanzelf. 
 

Dinand 
 

 

De Stand: 
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Onze hoofdsponsors. 
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Het Zevende. 
 
Laat ik even beginnen met een kleine rectificatie. In het vorige verslag had ik het over ene Mervin. Maar 
Mervin blijkt eigenlijk Marvin te heten. Net als de Ethinopian in South Park waar je een gratis sporthorloge 
bij krijgt. Met dit verschil dat onze Marvin er wat doorvoeder uitziet, veel beter kan voetballen en we hebben 
er geen horloge bij gehad. Hoe ik aan de wijsheid kwam dat Marvin Mervin zou heten; geen idee. Mis-
schien wel omdat in het Duits soms puntjes op de letter a staan, waardoor je „m als een e moet uitspreken. 
Misschien zaten er wat vliegenpoepjes op het verder smetteloze wedstrijdformulier van Peter, waardoor ik 
automatisch de uitspraak van “Mervin” aannam in plaats van Marvin. Een andere verklaring is dat ik ge-
woon niet goed heb opgelet, maar dat lijkt me wat minder plausibel. Vandaag werd het helemaal verwar-
rend, want Marvin was er niet en zijn plaats werd ingenomen door Melvin. Met een e, om het wat overzich-
telijker te maken.  Voor zover bekend schijnt dit de juiste spellingwijze te zijn en heet ie niet eigenlijk Mal-
vin. 
Oplettende zevende-watchers viel het meteen op: eindelijk was er erkenning voor de kwaliteiten van het 
zevende en mochten we dat aan iedereen laten zien middels een wedstrijd op het hoofdveld. Kunstenaars 
op kunstgras. Prettig voor degenen die kunnen blijven staan, maar een crime voor degenen die het niet 
zonder sliding kunnen stellen. Wat dat betreft was het maar goed dat Roeroe er niet was. De tegenstander 
kwam uit Beverwijk en noemen zichzelf dan ook –heel toepasselijk- De Kennemers.  De uitwedstrijd had-
den we grandioos met 2-1 verloren en er waren dan ook iets van revanchegevoelens, onder de aanwezige 
zeveners. Niet dat er veel waren, want we hadden als vanouds te maken met blessures, vakanties en kip-
penuitjes, zodat de spoeling wat dun werd. Gelukkig wandelen er een paar figuren bij Reiger Boys die je 
midden in de nacht kan bellen voor een partijtje voetbal. Niet dat ze dan gaan voetballen; maar je kan ze 
wel bellen. René,  Malv.. Melvin en Harry vulden vandaag het sterrenensemble aan. 
Voor de eerste helft wil ik graag een citaat van Urbanus gebruiken: “de eerste helft was flauwe kul, blijf het 
gans de tijd nul nul, maar na de rust begon het pas, toen ieders appelsien op was.” Nou ja, flauwe kul? De 
prachtige open kans die René schitterend via de onderkant lat voor de doellijn zag verdwijnen was geen 
flauwe kul. Eerder zoute kul.  Verder waren de teams behoorlijk aan elkaar gewaagd. Volgens dezelfde 
René was hun rechtsbuiten een soort wondervoetballer, maar die zat in de zak van linksachter Edwin. O ja 
Edwin; ik werd net gebeld door  De Kennemers: ze willen hun rechtsbuiten terug. Zit ie nog in je zak toeval-
lig? 
Na de thee, in plaats van appelsien, gingen zowel wij als de Kennemers door op dezelfde voet. De meeste 
namen hiervoor de rechtervoet, uitzonderingen gebruikten de linker. De Kennemers hadden steeds vaker –
helaas-  een wat andere uitleg van de spelregels dan de uitstekend fluitende Peter Verwoest en het kwam 
een paar keer tot een discussie over de toepassing van bepaalde voetbalwetten. Bij één van die discussies 
vond een wat minder verbaal vaardige speler van de hunnen het nodig om te suggereren dat Peter een 
inwoner was van dat grote land wat zit geklemd tussen Rusland en China en voor een groot deel bestaat 
uit de Gobiwoestijn, Peter zelf was hier niets over bekend en kon dus maar één ding doen; rood geven. Elf 
tegen tien vanaf dat moment, waar de Kennemers meteen zeer goed gebruik van maakten door meteen 
maar de enige treffer te maken. De powerplay die wij nog ongeveer tien minuten hadden leverde, op frus-
tratie en een slechte corner na, niets meer op. 0-1. 
 
Mispeer van de week. 
Twee kandidaten. Laten we achterin beginnen: keeper Raymond vond het halverwege de tweede helft no-
dig om de spits van de tegenstander in de voeten aan te spelen. Met een keeper als Raymond op doel is 
dit niet zo‟n groot probleem natuurlijk, maar toch snap ik de logica niet helemaal. Uiteraard leverde het 
geen treffer op, dus blijft het bij een nominatie. Bovendien had hij de kledingtas smetteloos afgeleverd. De 
ander nominatie is Patrick die hetzelfde deed bij dezelfde spits, maar nu leverde het wel een treffer op. De 
enige treffer. Dankzij deze schitterende assist kan ik maar één ding doen; Patrick, hij is de hele week van 
jou! Gefeliciteerd!!! 
 
Opstelling RB7: 
Raymond/Mark, Patrick, Ron, Edwin/Steve, René, Marcus/ Harry, Melvin, Glenn. 
 

Marcus. 
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Reiger Boys E9 - Koedijk E5  
 
De eerste wedstrijd van de voorjaarscompetitie zit er op en met goed resultaat en met een iets andere op-
zet. 
Om het voor mij wat rustiger te maken gaan Dennis (vader van Jordi) en Richard (vader van Nils) voortaan 
het wisselen regelen en daar zijn we gisteren mee gestart en met succes dus!! 
Nog een wijziging in het team is Gijs. Gijs is toegevoegd aan ons team en hij deed het prima. 
De jongens lieten zien dat ze veel geleerd hebben op de trainingen. Er werd goed samen gespeeld. Daar 
waar het nodig was werd de bal even terug gespeeld naar de keeper en zo is er veel meer rust in ons spel 
gekomen. 
We kwamen op voorsprong door een mooi schot van Nils. Het tweede doelpunt was wat mij betreft het 
hoogtepunt van de wedstrijd. Het hele team van Koedijk werd door vele combinaties helemaal wegge-
speeld en Hassan werd uiteindelijk helemaal vrijgespeeld en schoot raak. Jongens, zo moet het spelletje 
gespeeld worden, prachtig!!! 
Koedijk scoorde tegen na prutsen van onze kant in de opbouw. 
2 - 1 was ook de ruststand. 
Na de rust ging Wouter op doel. Hij had last van een blessure, maar keepen ging nog wel. 
Eigenlijk kwam Koedijk er niet of nauwelijks aan te pas, maar door wederom prutsen in de opbouw en door 
niet goed in de posities blijven spelen maakte Koedijk 2 - 2. 
Gelukkig bleven we goed voetballen. Joël speelde een dijk van een tweede helft en door zijn doorzetten 
kregen we een corner die door Wesley genomen werd en met wat geluk kopte een verdediger van Koedijk 
de bal in eigen doel en zo werd de 3 - 2 eindstand bepaald. 
Goede wedstrijd jongens!! 
Tot woensdag op trainen. 
 

Dinand 
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Aan alle oud deelnemers van Frans Hoek keeperdag by Succes en west friezen: 
  

Frans Hoek Keeper promotie dag. 
  
In 2009 hebben we bij V.V.Succes bewezen dat ook op ons sport park een dergelijk eve-
nement prima kan worden gehouden. 
In 2011 04 Mei (Mei vakantie) wordt dit herhaald, natuurlijk hopen we op een dag die op 
zijn minst het voorgaande doet vergeten. 
  
Hoe ziet een keeper dag er uit: 
  
s‟ Ochtends word er begonnen met de indeling van de leeftijden en groepen, hierna volgt 
de warming up onder begeleiding van een top coach. Er wordt op 3 velden tegelijkertijd 
getraind.  
Na de warming up worden oefen vormen voor gedaan waarna de groepen op basis van de 
leeftijden de verschillende oefen vormen gaan trainen met hun ( dag begeleider). 
  
De lunch wordt genuttigd met de begeleider samen en duurt tot ongeveer 1300 het lunch 
pakket word verzorgd. 
  
s‟ Middags is er een vervolg van de ochtend sessie en een competitie waarin de aangebo-
den stof van de ochtend word neergezet in 1-1 situaties, dit kan d.m.v shoot out maar ook 
in de finale door bijvoorbeeld shoot en save. 
  
Nadat de finalisten bekend zijn gemaakt (nummers 1 en 2 ontvangen een uitnodiging voor 
de landelijke finale ), is er een demo op het A veld met een senioren selectie al dan niet 
aangevuld met goede A spelers op diverse keepers. 
Ook zal er een keeper worden uitgenodigd die op top niveau speelt om eventueel vragen 
te beantwoorden en wellicht het een en ander te kunnen voordoen. 
  
Het mag natuurlijk duidelijk zijn dat een en ander niet te organiseren is zonder toe doen en 
medewerking van vrijwilligers. 
Mocht je je geroepen voelen om mee te helpen, hetzij als begeleider op het veld  
  
Het totale deelnemersveld word geschat op ongeveer 200 keepers (2007 205 keepers), 
daarvoor heb ik ongeveer 40 vrijwilligers nodig. Dit houdt tevens in dat vol vol is als het 
begeleiders veld daartoe noodzaakt. 
  
De formulieren voor aanmelding kunnen onder downloads (www.vvsucces.com)  worden 
opgevraagd en naar mij worden gestuurd of eventueel via de keeper trainer. 
  

Namens V.V. Succes 
Reinier Dick 
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E-11 vrienden, 
  
Op dit moment nog geen verslag van onze vaste reporter ontvangen. Ik wil iedereen echter de sfeerbeel-
den van vanmorgen niet langer onthouden. 
Hoewel het griepvirus ook de E-11 (Jordy geheel plat, Thomas op 50% sterkte) had bereikt, werd er op-
nieuw in 2011 gemakkelijk gewonnen. 
Ook ex-international en o.a. Arsenal speler Glenn Helder was onder de indruk van het spel van „onze jo-
ngens‟. 
Omdat niet alle E-11 speler nu eigenlijk wisten wie die drukke vent was, heb ik ook wat actiefoto‟s van hem 
bijgevoegd. 
  

Gr, 
Ed 

  

 (Wedstrijdverslag: zie pagina 10) 
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Zaterdag 22 januari 2011 
 
De wedstrijd SVW'27 E6 - Reiger Boys E5 
Na 4 minuten spelen de eerste kans van Maarten op het doel , helaas de bal 
zat er net niet in, daarna weer een voorzet van Luka naar Mick en hij schoot 
de bal richting doel Weer niet!!!!! Toen was het 10.25u en het werd 1-0 voor 
SVW. Daarna was er weer een kans voor Reiger Boys, Maarten schoot in het 
doel, maar helaas de bal raakte de paal. 
Toen was er een actie van SVW bij ons doel, de Reiger Boys jongens 
probeerden de bal weg te werken voor het doel, maar de bal kwam toch voor de 
voeten van een SVWspeler, maar onze keeper Daan hield de bal tegen! Mick 
kreeg daarna nog een kans om te scoren, maar nee weer niet de bal ging tegen 
de lat. 
RUST 
De 2e helft kwam SVW al snel op de 2-0 en daarna op de 3-0.Maar daar kwam 
Maarten in actie en Ja een doelpunt voor Reiger Boys. 
Dennis deed ook nog een trap met de bal richting het doel mooie actie maar 
nee geen doelpunt. Na deze actie werd er nog een keer gescoord door SVW. Het 
2e doelpunt werd gescoord vanuit het trio Maarten en Luka met Daryll als de 
doelpuntmaker. 
Jongens jullie hebben goed gespeeld. Wel gemerkt dat het nu toch een ander 
potje voetballen is in de nieuwe competitie. 
  
Anneke, moeder van Luka 

 
De Foresters E10- Reiger Boys E11 
  
Vandaag stond voor de E11 de eerste wedstrijd van de voorjaars competitie op het programma. Uit in Heil-
oo tegen Foresters E10. 
Vooraf één afwezige namelijk Jordy die ziek was, later bleek ook Thomas ziek te zijn alhoewel hij wel gro-
tendeels de wedstrijd heeft gespeeld. In de eerste helft bleek al snel dat de tegenstander vrij defensief was 
ingesteld en dat het aardig druk was rond het strafschop gebied. 
Zaak dus om het breed te houden wat niet helemaal lukte, het was dus moeilijk om goed voor het doel te 
komen. Desalniettemin kon Mitchell in het begin zich vrij spelen aan de zijkant om vervolgens direct Justin 
aan te spelen die behoorlijk in de dekking stond maar toch zoals zo vaak zijn voet tegen de bal wist te krij-
gen en dus de 0-1 liet aantekenen. Alhoewel er een overwicht was ging het niet zoals het zou moeten want 
we stonden teveel aan een kant van het veld te spelen en dan maak je het zelf moeilijk. 
Gelukkig is Mitchell wel zo slim om het dan van afstand te proberen. Alhoewel de keeper best wel goed 
was moest hij toch tot 2 keer aan toe capituleren. De ballen van Mitchell waren niet alleen hard en laag 
maar bovendien was het een drukte van belang voor de neus van de keeper waardoor het zicht hem werd 
ontnomen. 
Rust O-3 ! Dat is comfortabel mag je zeggen. Coach Sybe liet echter tijdens de rust merken dat het veld 
breed gehouden moest worden omdat er dan meer ruimte zou ontstaan, bovendien zou dan de vrije man 
beter en gemakkelijker gevonden worden. Het was duidelijk goed overgekomen bij de boys want de tweede 
helft was er echt één uit het boekje. Ongelofelijk trots stond de hele aanhang van E 11 te kijken want het 
hele team was in beweging. Het veld werd goed breed gehouden, de bal ging veelal met één keer raken 
rond en daardoor werd de tegenstander helemaal weg gespeeld.  
Het enige (kleine) minpuntje bleek de afwerking, de bal moest vaak net met het verkeerde been worden 
afgerond. Daar kan zeker nog wel meer op worden getraind. Toch lukte het Justin wel weer, vlak na een 
vloeiende aanval, de bal binnen te tikken. Daaruit blijkt maar weer hoe gevaarlijk hij is voor het doel. Kay, 
Mitchell en Roy tekende voor de uiteindelijke eindstand, namelijk 0-7 !! 
Vooral de manier waarop de goals vielen, verdiend veel aandacht want dat was echt weergaloos. Echt jon-
gens, de tweede helft was qua voetbal als team het beste wat we tot nu toe hebben gezien. Het is natuurlijk 
nog vroeg maar de technische staf gaat na vorig jaar nu al wéér stiekem in een nieuw schaal geloven. 
Ga echt zo door want voetbal is een teamsport en dit lukt alleen als iedereen daar aan mee doet. 

  
Tot volgende week  

Gr  Eli   


